zał. nr 2 do zarządzenia Nr 6/2018
dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3
w Łomży z dnia 12 kwietnia 2018r.
Imię i nazwisko wnioskodawcy
.
- rodzica (opiekuna) kandydata lub kandydata pełnoletniego)

......................................................................
Adres do korespondencji w sprawach rekrutacji

Dyrektor
Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży
ul. Zjazd 3
WNIOSEK1
o przyjęcie do Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży na rok szkolny 2018/2019.
I.

Dane osobowe kandydata i rodziców2

1.

Imię/Imiona i Nazwisko kandydata

2.

Data i miejsce urodzenia kandydata
PESEL kandydata
w przypadku braku PESEL serię i numer
paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tożsamość

3.

Matki

4.

Imię/Imiona i nazwiska rodziców
(opiekunów) kandydata, w przypadku
kandydata pełnoletniego – imiona
rodziców.

Kod pocztowy

5.

Adres zamieszkania rodziców
(opiekunów) i kandydata, a w
przypadku kandydata pełnoletniego –
adres miejsca zamieszkania kandydata 3

Telefon do kontaktu

6.

Adres poczty
elektronicznej i numery
telefonów rodziców
(opiekunów) kandydata, a
w przypadku kandydata
pełnoletniego – adres
poczty elektronicznej i
numer telefonu kandydata
(o ile je posiadają)

Matki
(opiekunki)

Ojca

Miejscowość
Ulica
Numer domu (i) mieszkania

Adres poczty elektronicznej
Telefon do kontaktu

Ojca
(opiekuna)

Adres poczty elektronicznej

II. Pełna nazwa szkoły i klasa do której kandydat złożył dokumenty o przyjęcie lub do
której uczęszcza. …………………………………………………………………………..
.................................................................................................................................................
III. Do wniosku dołączam dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów 4:
1.
2.
3.
4.

…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….

5.
6.
7.
8.

…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

IV. Kandydat , który został przyjęty do bursy na rok szkolny 2018/2019, zobowiązany
jest do potwierdzenia zamieszkania w bursie do dnia 31 lipca 2018 roku ( telefonicznie
lub osobiście)
V. Oświadczenia wnioskodawcy
1. Oświadczam, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z
aktualnym stanem faktycznym.
2. Oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych
oświadczeń5.
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i
załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym
zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. ,poz. 922 z późn. zm.).
.................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy
- rodzica (opiekuna) kandydata lub
pełnoletniego kandydata)

..............................
(data)

Pouczenie
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.
poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bursa Szkolna Nr 3 w Łomży z siedzibą w Łomży (18-400), ul.
Zjazd 3, zwana dalej bursą.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu procesu rekrutacji do bursy i nie będą udostępniane innym
odbiorcom,
 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
 podanie bursie danych osobowych jest dobrowolne.
-------------------------1

2

3

4

5

Zgodnie z art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z
późn. zm.) zwane dalej prawo oświatowe, postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica
kandydata lub wniosek kandydata pełnoletniego.
Zgodnie z art. 150 ust. 1 prawo oświatowe., wniosek zawiera dane podane w punkcie 1-5 tabeli, natomiast
dane w punkcie 6 podaje się, jeśli takie środki komunikacji rodzice posiadają. Dane w punkcie 1-5 należy
podać obowiązkowo, natomiast dane w punkcie 6, dobrowolnie, gdyż mogą być potrzebne dla skutecznego
komunikowania się z rodzicami (opiekunami) w sprawie rekrutacji, a następnie skutecznego sprawowania
opieki nad dzieckiem.
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn.
zm.), miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem
stałego pobytu.
Zgodnie z art. 131 ust.2 i art. 136 ust. 3 pkt.2 prawo oświatowe i uchwałą Nr 342/XXXIX/17 z dnia 26
kwietnia 2017 Rady Miejskiej w Łomży określa się wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie
kryteriów.
Zgodnie z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2017r., poz. 2204 z późn.
zm.) - "kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3".

